
Zahrada byla vybudována v roce 2020 v rámci spo-
lečných aktivit Železnohorského regionu a nachází se 
v centru obce Stolany v těsné blízkosti Malého rybní-
ka. Místo je volně přístupné místním občanům, ale také 
turistům či cyklistům projíždějících obcí. Odpočinout si 
zde mohou na dřevěných lavičkách a posezeních nebo 
jen tak na dece na trávě a občerstvit se v blízké hos-
půdce. Děti pak mohou k aktivnímu odpočinku využít 
herní sestavy – skluzavku či lanovou pyramidu. Místo je 
ohraničeno plotem z kulánů a lana, který lemují záhon-
ky s výsadbou keřů a rostlin jako meruzalka, zlatice, ta-
maryšek či tavolník. Parčík je obcí celoročně udržován 
a těší zájmu místních obyvatel jako místo ke konání sva-
tebních obřadů. V budoucnu by obec ráda v budování 
této komunitní zahrady pokračovala.

VYHRABTE SI KOSTRU DINOSAURA
Už jste si vy nebo vaše děti někdy zkusili vyhrabat 

kostru dinosaura? Pokud se vydáte na pravěkou nauč-
nou stezku ve Stolanech, můžete si to zkusit na vlast-
ní kůži. Národní geopark Železné hory vytvořil pro své 
návštěvníky zajímavou naučnou stezku plnou dobro-
družných aktivit. Na nudné informační panely můžete 

Září 2 0 2 1

V měsíci září vás chceme pozvat do další přírodní osvěžovny, tentokrát v obci Stolany. Načerpejte zde energii 
na cestu do pravěku do lomu v blízkosti obce. Přímo ve Stolanech můžete navštívit i regionálního výrob-
ce. Ochutnejte čerstvé mléko v zemědělském družstvu. Dostupnost produktu si ověřte na webu producenta 
a naplánujte si přesný čas návštěvy.  Na některou další akci se nechte zlákat z kulturního kalendáře na strán-
kách Železnohorského regionu. www.zeleznohorsky-region.cz

Tým Železnohorského regionu

zapomenout. Tady se určitě nudit nebudete. A děti bu-
dou nadšené. Ve starém pískovcovém lomu nad obcí 
Stolany totiž vznikla interaktivní expozice přímo v te-
rénu, kde si lze všechno osahat. Můžete si tu si zahrát 
na paleontologa a vyhrabat si již zmíněnou kostru dino-
saura, sáhnout si na zub pravěkého žraloka nebo mů-
žete hledat ve skále schované zkameněliny mořských 
hlavonožců. Expozice vás provede pravěkem a ukáže 
vám skryté možnosti zdejších pískovců. Pochopíte, jak 
to tady vypadalo před mnoha miliony let.

Výletem do Stolan objevíte, že i u malých celkem 
nenápadných obcí mohou být velmi zajímavá místa se 
zajímavou minulostí. 

KOMUNITNÍ ZAHRADA STOLANY

DDDooo ppprrrraaavvvěěěkkkuuu dddooo sssttooollaannnnnsssskkkkéééééékkkkkk hhhhhhoooo lllllllooooommmuuuuuu


